
Huishoudelijk reglement Stoomwalsenclub Nederland 
Hoofdstuk 1 
Leden 

art. 1 Aanmelding als particulier lid of bedrijfslid dient schriftelijk te geschieden bij het 

secretariaat. Dit kan ook via internet gebeuren. 

art. 2 Over het al dan niet toelaten als lid beslist het bestuur 

art. 3 Het bestuur is gehouden een beslissing over het al dan niet toelaten als lid te nemen binnen 

een termijn van zes weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot aanmelding. Tegen 

deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

art. 4 Van de beslissing bedoeld in art. 3 wordt de betrokkene direct schriftelijk in kennis gesteld.  

art. 5 Bij toelating wordt het lidmaatschap geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvraag en 

derhalve is van die datum af contributie verschuldigd. 

art. 6 De namen van toegelaten leden alsmede de namen van ereleden worden vermeld in het 

cluborgaan. 

Hoofdstuk 2 
Bestuur 

art. 7 Het bestuur verdeelt - behoudens het voorzitterschap - de werkzaamheden in onderling 

overleg; voor zover nodig wordt hiervan mededeling gedaan in het cluborgaan. 

art. 8 De leden van het bestuur kunnen zich bij de uitoefening van hun taak laten bijstaan door een 

of meer leden; de aanwijzing van deze leden behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

art. 9 Elke bestuursvergadering dient door tenminste vier leden van het bestuur te worden 

bijgewoond. 

art. 10 De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van kosten. die zij in het uitoefenen 

van hun functie hebben gemaakt. 

Hoofdstuk 3 
Algemene ledenvergadering 

art. 11 Plaats en datum van de algemene ledenvergadering worden door het bestuur vastgesteld. 

art. 12 De secretaris zorgt ervoor dat van het houden van een algemene ledenvergadering tenminste 

twee weken tevoren mededeling wordt gedaan in het cluborgaan, waarbij tenminste worden 

genoemd plaats en datum van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan de convocatie 

voor een algemene ledenvergadering ook op andere wijze plaatsvinden. De leden ontvangen 

dan een schriftelijke uitnodiging. 

art. 13 In de gewone algemene ledenvergadering worden tenminste behandeld:  

a. de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering 

b. het jaarverslag van de secretaris 

c. de rekening en verantwoording van de penningmeester over het voorgaande 

verenigingsjaar; 

d. het verslag van de kascommissie: 

e. de verkiezing c.q. herverkiezing van een of meer leden van het bestuur; 

f. de begroting voor het lopende verenigingsjaar; 

g. de benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie. 

art. 14 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de particuliere leden, de vaste 

vertegenwoordigers van de bedrijfsleden en de ereleden; allen voor zover zij – de ereleden 

uitgezonderd –  de contributie over het lopende verenigingsjaar hebben voldaan. 

Genodigden kunnen ook aanwezig zijn, maar zij hebben geen spreek- en stemrecht. 

art. 15 Voorstellen van onderwerpen, die niet in artikel 13 zijn genoemd, kunnen binnen een door 

het bestuur te bepalen termijn worden ingediend door tenminste drie leden. Deze 

voorstellen worden – zo nodig in verkorte vorm – in het cluborgaan of door middel van een 

rondschrijven aan de leden bekendgemaakt. 



art. 16 Kandidaten voor de verkiezing van lid van het bestuur kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de 

algemene ledenvergadering bij het bestuur worden voorgedragen. Deze voordracht dient 

door tenminste drie leden te worden ingediend en voorzien te zijn van de verklaring van de 

kandidaat geen bezwaar tegen de kandidaatstelling te hebben. 

art. 17 De verkiezing van bestuursleden vindt plaats bij acclamatie tenzij er meerdere kandidaten 

zijn. In dat geval vindt de verkiezing plaats onder leiding van een stemcommissie, 

bestaande uit drie leden die uit en door de vergadering worden aangewezen. Deze stemming 

geschiedt schriftelijk. 

art. 18 Bij een schriftelijke verkiezing wordt geacht te zijn gekozen de kandidaat die de hoogste 

aantallen stemmen heeft verkregen. Indien twee of meer kandidaten hetzelfde aantal 

stemmen hebben verkregen vindt tussen deze kandidaten een herstemming plaats. 

art. 19  De notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering worden na voorlezing en 

vaststelling ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en 

secretaris optreden. 

art. 20 Na kennisneming van het verslag van de kascommissie als bedoeld in art. l3 onder punt d 

verleent of onthoudt de algemene ledenvergadering decharge aan het bestuur. 

art. 21 De leiding van de algemene ledenvergadering berust bij de voorzitter of de vice-voorzitter.  

art. 22 De voorzitter kan de volgorde van de agendapunten wijzigen indien hij zulks nodig acht. 

Voorts kan hij de beraadslagingen bekorten en verder alle maatregelen nemen die hij nodig 

acht om de orde te handhaven. 

Hoofdstuk 4 
Cluborgaan 

art. 23 De vereniging geeft een cluborgaan 'Op Stoom' uit dat één maal per kwartaal verschijnt. 

art. 24 Het cluborgaan wordt kosteloos toegezonden aan alle leden. Het bestuur kan bepalen dat het  

– al dan niet tegen betaling –  ook aan niet-leden wordt gezonden. 

art. 25 Het cluborgaan bevat:  

a. de mededelingen die ingevolge de statuten of dit reglement daarin moeten worden 

opgenomen, 

b. mededelingen van het bestuur, 

c. aankondigingen van evenementen, 

d. bijdragen van leden en niet-leden over onderwerpen op stoomgebied, 

e. advertenties, 

f. een kader met gegevens van de club. 

art. 26 Het tarief voor advertenties wordt vastgesteld door het bestuur. 

art. 27 De redactie van het cluborgaan berust bij het bestuur. dat een of meer leden in het bijzonder 

met de uitvoerende taken belast. 

Hoofdstuk 5 
Geldmiddelen 

art. 28 De contributie bedraagt per verenigingsjaar: 

a. voor particuliere leden: Een bedrag dat in het voorgaande jaar door de ALV is 

vastgesteld, 

b. voor bedrijfsleden: Dit bedrag wordt eveneens in de ALV van het voorgaande jaar 

vastgesteld. De jaarcontributie voor bedrijfsleden is het dubbele van particuliere leden. 

c. voor ereleden: Nihil. 

d. wijziging van de contributie kan alleen middels goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering plaats vinden.(art. 36) 

e. de contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïnd. 

art. 29 De contributie wordt geheven per verenigingsjaar of gedeelte daarvan met dien verstande 

dat leden, die op of na I oktober worden toegelaten over de resterende maanden van het 

lopende verenigingsjaar geen contributie zijn verschuldigd. 



art. 30 Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar vindt geen 

terugbetaling van contributie plaats. tenzij het bestuur in een speciaal geval anders beslist. 

art. 31 Er worden geen lidmaatschapskaarten verstrekt. Mochten leden toch hierover willen 

beschikken, dan worden deze verstrekt na een schriftelijk verzoek van het betreffende lid. 

Hoofdstuk 6 
Rally's., stoomdagen etc. 

art. 32 Het bestuur kan bijeenkomsten. rally's, stoomdagen etc. organiseren of helpen organiseren. 

waaraan door walsen. locomobielen. klein stoom etc. onder stoom kan worden 

deelgenomen. 

art. 33 Voor het vlot en zonder risico's voor het publiek en deelnemers doen verlopen van deze 

activiteiten zullen nadere regels worden opgesteld conform de 'Code of Practice' van de 

National Traction Engine Trust in Engeland. 

art. 34 Leden die aan deze activiteiten deelnemen zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Zij 

kunnen geen rechten doen gelden op vergoeding van door hen voor deelname gemaakte 

kosten. 

Hoofdstuk 7 
art. 35 Alle leden kunnen de statuten en het huishoudelijke reglement raadplegen op de website van 

de vereniging. 

art. 36 Iedere wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering. De algemene ledenvergadering mag een voorstel tot wijziging slechts dan 

in behandeling nemen indien dit op de agenda van de vergadering is vermeld. Een besluit 

tot wijziging behoeft een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Hoofdstuk 8 
Investeringen. 

art. 37 De vereniging kan besluiten over te gaan tot koop/verkoop van zaken welke passen binnen 

de doelstellingen van Stoomwalsenclub Nederland zoals geformuleerd in de Statuten. 

artikel 3. Voorstellen in deze dienen door het bestuur te worden voorgelegd aan de 

algemene leden vergadering. Tenminste 2/3 van de aanwezige leden zal middels een 

stemming akkoord moeten gaan om tot de bedoelde (des)investering over te gaan. 

art. 38 Binnen het bestuur wordt een van de bestuursleden belast met het dagelijks beheer van de 

investering. Dit in de ruimste zin des woords. Jaarlijks wordt door het betreffende 

bestuurslid een voorstel aan het bestuur voorgelegd. ter goedkeuring, inzake kosten 

betreffende het stallen, onderhoud, exploiteren, etc. van de investering. In de eerste 

bestuursvergadering van elk jaar wordt dit voorstel door het bestuur behandeld ter 

goedkeuring. 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26 maart 201l. gehouden te 

Eindhoven. 

 


